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वातावरण- [Atmosphere]

व्याख्या:
●   पथृ्वीभोवती असलेल्या रंगहीन, चवहीन. व गंधहीन अशा ववध वायूंच्या आवरणास     

‘वातावरण’ असे म्हणतात .

● पथृ्वीचा भोवती असणाऱ्या वायूच्या आवरणास ‘वातावरण’ असे म्हणतात.
 
● भूपषृ्ठाला गुरुत्वशक्तीमुळे धरून राहले चववरहत असलेले वायू, बाष्प, व धूलकण 

यांनी बनलेले जे प्रवाही आवरण आहे त्यास ‘वातावरणात’ असे  म्हणतात.

● वातावरणात ववध वायू, धूलकण, व बाष्प हे तीन मुख्य घटक आढळतात.

 



1.1]वातावरणाची संरचना- [Structure of Atmosphere]

वातावरणाचे थर खालीलप्रमाणे…

1.1.1]तपांबर     [Troposphere]

1.1.2] िस्थतांबर  [Stratosphere]

1.1.3] मध्यांबर [Mesosphere]

1.1.4] आयनांबर [Thermosphere]

1.1.5] बाह्यांम्बर  [ Exosphere]





1.1.1] तपांबर- [ Troposphere ]
● वातावरणाच्या सवार्मित खालच्या थरास तपांबर असे म्हणतात.

● तपांबराची सरासरी उंची 12 कलोमीटर त े14 कलोमीटर  इतकी आहे.
●  तपांबराचा वस्तार सवर्मिच ठकाणी सारखाच आढळत नाही, उदा.वषुवतृ्तावर तपांबराची उंची 18 क.मी.

आहे.मात्र धवृावर त्याची उंची ८ त े१० क.मी.आहे 

● तपांबरात उंचीनुसार तापमानात घट होत जाते,  सामान्यपणे १६०  मीटर उंचीवर १ अंश सेंटगे्रड याप्रमाणे 
तापमान कमी होत जाते.

● तपांबरातील उंचीनुसार तापमान कमी होण्याचा प्रमाणात ‘तापमानाचा ऱ्हास दर’ [Lapse Rate] संबोधतात.

●  तपांबरात उष्णता संक्रमणाच्या वहन, उत्सजर्मिन ,व अभसरण या तीनही अवस्था अनुभवास येतात.

●  वातावरणात उपलब्ध असलेल्या एकूण वायू पैकी सुमारे 75 टक्के वायु या स्तरात आढळतात.

●  तपांबरात उंचीनुसार हवेचा दाब देखील कमी-कमी होत जातो 
●
●



तपस्तिब्ध- [ Stratopause]
● तपांबराच्या वर असलेल्या लहान पातळ थरास  तपस्तिब्ध असे म्हणतात.

● तपस्तिब्ध ह तपांबर आण िस्थतांबर यामधील सीमा आहे.

● या थराची जाडी सुमारे ३ त े४ क.मी. इतकी आहे.

● या थरात ढग,वजा, वादळे, ई.हवेचे अवष्कार आढळत नाही.



1.1.2] िस्थतांबर- [Stratosphere]
● या थराचा वस्तार साधारणपणे ५० त े८० क.मी. उंचीपयर्येंत आढळतो,परंतु तो सवर्मित्र सारखा 

आढळत नाही.
● िस्थतांबर या  थरात  उंचीनुसार तापमानात घट होत नाही तर सवर्मित्र तापमान समान आढळत,े 

म्हणूनच या थराला समताप स्तर असे म्हणतात.

● िस्थतांबराचा वस्तार अक्षवतृ्तनुसार  व ऋतूनुसार बदलत असतो , उन्हाळ्यात वस्तार जास्त तर 
हवाळ्यात कमी असतो या थरात हवा अत्यंत वरळ असत ेतसेच बाष्प, धूलकण  यांचा अभाव 

असतो.

● िस्थतस्तब्दी [Stratopause]-
● ज्या उंचीवर तापमान वाढू लागत ेत्या ठकाणी किल्पलेल्या थरास िस्थतस्तब्दी असे म्हणतात.

● िस्थतांबराच्या वरच्या पातळ थरास िस्थतस्तब्दी असे म्हणतात.

● या थराची जाडी सुमारे ३ क.मी.आहे.

●



● ओझोनांबर  [Ozonosphere]
● भूपषृ्ठापासून सुमारे 30 त े60 कमी उंचीवर ओझोनचे वायूचे प्रमाण सवार्मिधक आढळते.
●  सूयार्मिपासून येणारी अतनील करणे शोषून घेतो म्हणून या थराला पथृ्वीचा ‘संरक्षक कवच’ 

असे म्हटले जाते. 
● या थरांमध्ये तापमानवदृ्ध ही उंचीनुसार होत असत,े सामान्यपणे १ कलोमीटर ला ५ 

सेिल्सअस  तापमान वाढत असत.े

●  ऑिक्सजनचे तीन अणू एकत्र आल्यानंतर ओझोन वायूची नमर्मिती होते, ओझोन 

नैसगर्मिकरत्या तयार होत असतो. त्याचप्रमाणे नसगर्मित: नष्ट होत असतो. मात्र मानवी 
हस्तक्षेपामुळे या थराचा संतुलन दवसेंदवस बघडत चालले आहे ,या हस्तक्षेपानेच ओझोन 

चा थर वरळ होण्याची भीती नमार्मिण झाली आहे.

 



1.1.3] मध्यांबर [Mesosphere]

● िस्थतांबर आण आयनांबर या थराच्या मध्ये असणाऱ्या थरास मध्यांबर असे 

म्हणतात.

● या थरात जस-जसे उंचीवर जावे तस-तसे तापमान कमी कमी होत जात े

साधारणपने या थरात -८२ डग्री सेिल्सअस एवढे तापमान कमी होते.
● या थराच्या वर मात्र तापमान वाढत जात ेत्याला तापमानाची वपरीतता असे 

म्हणतात



1.1.4]आयनांबर [Thermosphere]

 मध्यांबराच्या वर असलेल्या वातावरणाच्या थरास ‘आयनांबर’ कंवा ‘दलांबर’ असे 
म्हणतात.

●  भूपषृ्ठापासून सुमारे ८० कलोमीटर त े६४० क.मी.उंचीपयर्यंत या थराचा वस्तार 
आढळतो.

●  या थरात नत्र, प्राणवायूचे अनु, रेणू ,क्ष करणे,गॅमा करणे,अतनील करणे, शोषून 
घेतले जातात, त्यामुळे त्यांच्यांतील  इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडून त्यांचे रूपांतर 
वद्युतभारीत कणांत होते, या क्रयेस ‘आयनीकरण’ असे म्हणतात .

● या थराची उंची दवस -रात्री नुसार व ऋतूनुसार बदलत.े तसेच या थराची उंचीनुसार 
तापमानात वाढ होत जात.े



आयनांबर थराचे उपथर पुढीलप्रमाणे -:

अ] ‘डी’ थर-’[D’ Layer] - हा थर भूपषृ्ठापासून सुमारे ८० क.मी.त े९९ क.मी.उंचीपयर्येंत आढळतो. याथरातून 
‘दीघर्मि रेडओलहरी’ परावतर्तीत होतात.हा थर फक्त दवसाच अिस्तत्वात असतो.

ब]  ‘इ’ थर- [-Kinelly & Heaviside Layer] हा थर ‘केनेली व हेवीसाईड’ या शास्त्रज्ञांनी शोधून काढला.  
हा थर  96 कलोमीटर त े144 कलोमीटर उंचीच्या दरम्यान आढळतो ,या थरांमधून ‘मध्यम रेडओलहरी’ 
परावतर्मित होतात. हा थर रात्री नाहीसा होतो, या थरात अरोरा [Aurora] नावाचा प्रकाश चमत्कार पहावयास 
मळतो. सूयार्मिपासून नघालेल्या इलेक्ट्रॉनक्सचे पथृ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्रामुळे वकरण झाल्यामुळे अरोरा 
[Aurora] तयार होतो. 

क] ’एफ’थर- [Amppleton Layer ] 144 त े360 कलोमीटर उंचीच्या दरम्यान असलेल्या वातावरणाच्या 
थराला अँपलटन थर असे म्हणतात. या थराचे एफ १[ खालचा थर] व एफ २ [वरचा थर] असे दोन भाग पडतात, या 
थरातून लघु रेडओ लहरी परावतर्मित होतात .नभोवाणी कें द्रातून नघालेल्या ध्वनलहरी अँपलटन थरातून 
परावतर्मित होतात. त्यामुळे आकाशवाणी कें द्रातून प्रक्षेपत होणारे कायर्मिक्रम आपणास ऐकू येतात.



1.1.5] बाह्यावरण-[Exosphere]

● पथृ्वीपासून सुमारे 650 कलोमीटर उंचीवरील थराला बाह्यावरण असे म्हणतात.

● या थरात  वातावरण अत्यंत वरळ होत जाते, व याठकाणी हवेची घनता १/१० लक्ष एवढे कमी 
आढळते.

●  या थरातून हायड्रोजन व हेलयम यांचे रेणू पथृ्वीच्या गुरुत्वाकषर्मिणतून मुक्त होऊन अवकाशात 

वलीन होतात 



1.2] वातावरणाचे घटक [Composition of Atmosphere]

● वातावरण हे प्रामुख्याने तीन घटकांचे बनलेले आहे.

      1.2.1] नरनराळे वायू [Gases]

      1.2.2] धूलकण [Dust Particles]

      1.2.3] जलबाष्प [ Water Vapour]



1.2.1] वायू- [Gases]
वातावरणात ववध वायूचे प्रमाण आढळते या वायूचे प्रमाण खालीलप्रमाणे आहे

 नायट्रोजन  -                   ७८.०८ %
ऑिक्सजन   -                   20.94%
 काबर्मिन डाय-ऑक्साइड -     0. 03%
 अरगॉन       -                     0.93 %

 हलके वायू 

 नऑन             
 हायड्रोजन
 हेलयम 
 झनेॉन
 मथेन

 



  A] नायट्रोजन [Nitrogen]
● नायट्रोजन वायू हा वातावरणात सवार्मिधक प्रमाण असलेला [७८.०८%]प्रमुख वायू 

आहे.
●  नायट्रोजन हा ऑिक्सजनची तीव्रता कमी करतो.
● नायट्रोजन हा वायू सजीवांच्या वाढीस असलेली आवश्यक संयुगे तयार करतो तसेच 

तो पथृ्वीवरील वनस्पतींचे कुजण्यापासून संरक्षण करतो.
● सामान्यपणे भूपषृ्ठापासून सुमारे 128 कलोमीटर उंचीवर या वायूचे अिस्तत्व आढळत.े
● ज्वालामुखीचा उदे्रक सेंद्रय पदाथार्मिचे कुजणे इत्यादी सारख्या या प्रक्रयेतून पुरवठा 

होतो.
●  नायट्रोजन वायू च्या अधक  व्याप्तीमुळे वातावरणातील आगीवर नयंत्रण शक्य होते.
●



B] प्राणवायू- [ Oxygen]

● वातावरणात प्राणवायूचे प्रमाण २0.९४ % इतके आहे.
●  पथृ्वीवरील मनुष्य व प्राणी जीवनासाठी प्राणवायूची अत्यंत आवश्यकता असत.े
●  वातावरणामध्ये प्राणवायूचे अिस्तत्व ६३ कलोमीटर उंचीपयर्यंत आढळत,े 

समुद्रसपाटीपासून उंचावर जावे तसे-तसे प्राणवायूचे प्रमाण कमी कमी होत जात.े
●  वातावरणामध्ये वनस्पतीच्या नैसगर्मिक प्रक्रयेतून प्राणवायूचा पुरवठा होतो व 

ज्वलन प्रक्रयेसाठी प्राणवायूचे अत्यंत आवश्यकता असते
●  महासागरातील  ‘फायटोफ्लॅक्टॉनद्वारे’  प्रकाश संश्लेषण प्रक्रयेतून प्राणवायूची 

नमर्मिती होते. 



C] काबर्मिनडाय ऑक्साईड [Co२]

● १७६६ मध्ये जोसेफ ब्लॅक या रसायन संशोधकाने काबर्मिन डाय-ऑक्साइड वाढीचा सखोल 

अभ्यास केला. वातावरणामध्ये मानवी मानवी प्राण्याचे श्वसन , सेंद्रय पदाथार्यंचे वघटन, 

ज्वालामुखीचा उदे्रक, इत्यादी मागार्मिद्वारे कबर्मि वायूचे नमर्मिती होते.
●  वातावरणामध्ये काबर्मिन डाय-ऑक्साइड वायूचे प्रमाण ०.०३% आहे.

●  नैसगर्मिक काबर्मिन चक्रा द्वारे काबर्मिन डाय-ऑक्साइड ची नमर्मिती होते ,वनस्पतीच्या वाढीसाठी 
या वायूची आवश्यकता असत ेव वनस्पती सूयर्मिप्रकाशाच्या सहाय्याने अन्न तयार करतात.

●  हा वायू वजनाने जड असल्याने तो भूपषृ्ठापासून फक्त 20 कलोमीटर उंचीपयर्यंत आढळतो 

●



D] ओझोन [Ozone]
● भूपषृ्टपासून सुमारे ३०  क.मी. त े६० क.मी. उंचीपयर्यंत ओझोन चा स्वतंत्र थर आहे.
● इसवी सन 1913 मध्ये ‘चालर्मिस फॅब्री’ यांनी या वायूचा शोध लावला. 
● वातावरणाच्या खालच्या स्तरामध्ये ओझोन च ेप्रमाण अतशय कमी आहे.
● ओझोनचा स्तर सूयार्मिकडून येणारी अतनील करणे शोषून घेतात त्यामुळे 

सजीवसषृ्टीच्या संरक्षण होते, म्हणूनचओझोनच्या थराला पथृ्वीचे संरक्षक कवच असे 
म्हणतात.

●  हवेतील प्रदषूणामुळे हा थर वरळ होत चाललेला आहे, क्लोरोफ्ल्युओरोकाबर्मिन चा १ रेणू 
१ लाख रेणूंना नष्ट करतो. यामुळे अंटाटर्मिकावरील व ऑस्टे्रलयावरील ओझोन वायूच्या 
थरास छद्र पडले आहे.



1.2.2] धूलकण [Dust Particles]
● वातावरणात अतशय सूक्ष्म आण वजनाने अतशय हलके असे लाखो धूलकण असतात.
● भूपषृ्टालगतच्या वातावरणाच्या थरामध्ये धूलकणांचे प्रमाण जास्त असत,े ज्वालामुखीचा उदे्रक 

उल्कापात व कारखान्यातील धुरामुळे यांची नमर्मिती होत असत ेसागरजलाचे तुषार हवेत मसळून त्यांचे 
बाष्पीभवन झाल्याने अतसूक्ष्म कण हवेत मसळले जातात,  पाणी धरून ठेवण्याचा गुणधमार्मिमुळे त्यांना 
जलशोषक आणू असे म्हटले जात.े 
‘ऍटकन’ या शास्त्रज्ञाने वातावरणातील धूलकण मोजण्याचे यंत्र शोधून काढले, 

● धूलकण २ प्रकारचे असतात’-  १] सेंद्रीय धूलकण-
                                                       -.वनस्पतीचे बीजे

          - वनस्पतींच्या फुलातील परागकण
                           २]असेंद्रीय धूलकण- 

   - खडकांचे कण
   - मातीचे कण
   -धुराचे कण
   -उल्कांचे कण
   - क्षारांचे कण



1.2.3] जलबाष्प / वाफ [Water Vapour]

● वायु स्वरूपात अिस्तत्वात असलेल्या जलबाष्प कंवा वाफेचे वातावरणातील 
हवेमध्ये सुमारे ४% जलबाष्प आहे.

● जलबाष्पा मधूनच पाऊस, धुके ,गारा,दव,धुके,यांची नमर्मिती होते.
●  हवेमध्ये कती प्रमाणात जलबाष्प आहे त्यावरूनच हवेची आद्रता म्हणजे 

कोरडपेणा कंवा दमटपणा स्पष्ट होतो 
● पथृ्वीवरील पाण्याचे बाष्पीभवन होऊन वातावरणाला बाष्पाचा पुरवठा होत असतो, 

यामध्ये समुद्र, नद्या, तळी, सरोवरे,हे प्रमुख स्त्रोत आहेत.
● तापमानावर हवेची बाष्पधारण शक्ती अवलंबून असत,े  वषुववतृ्तीय प्रदेशात कडून 

ध्रुवीय प्रदेशाकड ेजाताना जलबाष्प च्या प्रमाणात घट होत जात े
● भूपषृ्टापासून जस-जसे उंचावर जावे तसतसे बाष्पाच्या प्रमाणात घट होत जात.े
●
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